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Nr. 4. 6. maj 1983. 28. årgang

Vicepræsidenten på besøg
Philips-koncernens vicepræsident, C. J. van der Klugt, besøgte Danmark i dagene 5. og 6.
april. Besøgets første dag var henlagt til Struer, hvor mr. van der Klugt sammen med direktør
J. Hoekman var gæster hos B &O. Besøgets anden dag gik med at orientere sig om den
danske Philipsorganisations aktiviteter. Blandt andet besøgte van der Klugt Jenagade-
fabrikken, hvor fabrikscheferne S. Janlev og B. Nørholm-Jessen viste vore nyudviklinger frem
for vicepræsidenten i overværelse af direktør Hoekman.

Thorkil Meldals
25 års

jubilæum
I juni har direktør Thorkil Meldal
været ansat i Philipskoncernen i 25
år.
Jubilæet markeres ved en reception i
foredragssalen på Prags Boulevard 80,
fredag den 3. juni kl. 10-12.

Verdens
bedste lyd
gik i luften
2. maj
Forhandlingen af Philips Digital Compact
Disc systemet startede med brask og bram 2.
maj. Allerede fra starten var efterspørgslen
så' overvældende, at alle de maskiner, vi
havde i landet, var solgt. Forud for premie-
ren fik Danmarks Radio også en præsenta-
tion afCD. Bent Henius og arkivchefHelge
Petersen, Danmarks Radio var synligt im-
ponerede over de toner, Ole Wernberg lokke-
de ud af den lille maskine, og på billedet
bag d'herrer synes Danmarks Radios første
chef, kammersanger Emil Holm, ved sin
håndbevægelse også at udtrykke begej-
string. I øvrigt oplyste arkivchefen, at plade-
arkivet straks fra starten ville anskaffe alle
Compact Disc indspilninger, efterhånden
som de kom på markedet.
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GODT AR FOR DANSK PHILIPS. På informationsmødet 8. april for medlemmer af samarbejdsudvalgene og fællessamrådet gennemgik
Management-komiteen 1982-resultatet, og såvel ledelse som medarbejdere kunne glæde sig over et fint resultat for dansk Philips i 1982. Ved
samme lejlighed takkede direktør Jan Hoekman på bestyrelsens og ledelsens vegne medarbejderne for en god indsats i det forløbne år,
samtidig med, at han udtrykte ønsket om, at også jubilæumsåret ville blive et godt år. Man holdt en kort pause under regnskabsfremlæggelsen
og gik udenfor for at blive fotograferet, og smilene på billedet skyldes ikke blot, at det milde vejr kaldte forårsfornemmelserne frem, men også at
regnskabets tal gav grund til glæde hos alle.

SuperuriJenagade
I Mainfliegen ved Frankfurt findes
uret over alle ure, af samme type, som
det vores hjemlige »Frøken Klokken- i
telefonen retter sig efter. Nu har også
medarbejderne på Jenagadefabrikken
glæde af det præcise tyske ur. For
nylig fik man installeret et ur og en
elektronisk enhed, der hvert femte
sekund får sendt en impuls fra Main-
fliegen via telexnettet. Det betyder, at
der ikke foregår nogen manuel ind-
stilling af urene, og man er sikker på,
at alle fabrikkens ure går nøjagtig
ens. Der har tidligere været kritik af,
at der har været forskel på urene, og
det kan blandt andet betyde, at man
kommer for tidligt til frokost, og må
vente ved de lukkede luger. Det er
man ude over med det nye supernøjag-
tige ur, så nu ved de præcis i Jenaga-
de, hvad klokken er slået. Elektriker Erik Pedersen med boxen, der får teleximpulser fra Tyskland.

Slutspurt
opa

autoradio-seminar
Jesper Poulsen, markedschef hos Philips
Radio førte an i en gigantisk slutspurt på et
to-dages autoradioseminar, hvor 80 autotil-
behersforhandlere blev eksperter i Philips
autoradioprogram. Hver deltager fik ved
afslutningen diplom på specialistværdighe-
den plus en kedeldragt, der blev indviet ved
en spurt på parkeringspladsen foran I ndu-
strigården.
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Jubilæumsidrætsdag:
Kryds
i kalenderen
11. juni
I anledning af jubilæumsåret afholder
Idrætsforeningen en Superstar kon-
kurrence for alle medarbejdere lørdag
den 11.juni 1983.
Der vil også blive arrangeret konkur-
rencer for børn og familiemedlemmer.
Der skal konkurreres i følgende di-
scipliner.

Badminton
Billard
Bordtennis
Fodbold
Håndbold
Løb
Skydning.

Midt på dagen bliver der serveret en
lækker frokost til alle deltagere.
Nærmere besked vil blive udsendt i
god til forud for arrangementet til
samtlige medarbejdere.
Idrætsforeningen.

Philips5e åri Danmark

Efterlysning
Hvem er rullet bort med undervis-
ningsafdelingens rullebord?
Brunlakeret rullebord, som har stået i
gangen hos undervisningsafdelingen i
stuen, er blevet borte. Hvis nogen
enten ved, hvem der har fjernet det
eller tilfældigt er stødt på bordet et
sted i huset, bedes man henvende sig
til Birthe Othmar, lokal 2228.

Der stod mennesker langt hen ad gangen
hos Telekommunikation, da salgs ingeniør
K. B. Mortensen sammen med sin familie
ankom tiljubilæumsreceptionen 29. marts.
Niels Øberg viste vej, og J. B. Gredal holdt
tale for jubilaren og overrakte kollegernes
gave, en hjemmedatamat, som nok skal
blive både flittigt brugt og sikkert også
forbedret, hvis man kender jubilarens evner
og interesser for det tekniske. Foruden man-
ge interne venner og kolleger kom også
adskillige afjubilarens kunder og venner
fra bl.a. Danmarks Radio for at gratulere.

Tak
En tak til alle, der på den ene eller
anden måde gjorde min 25 års jubilæ-
umsdag til en uforglemmelig op-
levelse, også for min familie.
Kai B. Mortensen

På pension
1.maj: Overingeniør Willy Kjeld, Me-
dieo-Systemer i Århus, efter 34 års
ansættelse.
1.juni: Afdelingschef Rasmus Boye,
Philips Lampe NS, Århus efter 34. års
ansættelse.
1.juni: Ekspedient Aage Johan Han-
sen, PCL, efter 11års ansættelse.
6. juni: Montrice Asta Hansen, Philips
Elektronik Industri NS, efter 10 års
ansættelse.
15.juni: Montrice Klara Aahøj, Philips
Elektronik Industri NS, efter 29 års
ansættelse.

Udlærte
Henrik Wolles Skovborg.T'hilips Elek-
tronik Industri NS, blev torsdag den
31.marts udlært som elektronikmeka-
niker.
Bjarne Olczyk, Philips Elektronik In-
dustri NS, blev torsdag den 28. april
udlært som elektronikmekaniker.

7-tallet
Stråtækt bondehus til leje
Bindingsværkshus, beliggende i Græshave
på Lolland, til leje på ugebasis i sommer.
Huset indeholder 2 stuer, alrum, moderni-
seret spisekøkken, badeværelse, senge-
plads til otte voksne og to børn.
Ledigt hele sommeren.
Henvendelse til Birte Othmar, lokal 2228.

5 min. fra Vesterhavet - Løkken
Sommerhus til 2 voksne og 2 børn ledigt i
ugerne 24 - 25 - 29 - 31 - 32.
Kr. 1.150 pr. uge. Henvendelse indtil 1/6: E.
Laursen, Ternevej 14, Furreby, 9480 Løk-
ken. Send et kort - så ringer jeg. Efter 1/6,
tlf. 02-883163.

Dødsfald
Fhv. ekspedient Jens Viggo Andersen,
der gik på pension i 1968 efter 17 års
ansættelse i Philips Elektronik Indu-
stri A/S, døde den 20. marts, 79 år
gammel.

Fhv. direktør i Finax A/S, Edwin
Dybdal, der gik på pension med ud-
gangen af april 1982 efter 40 års
ansættelse, døde den 12 april, 63 år
gammel.
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Gennembrud
Leveringen af en røntgenscanner til
Frederiksborg Amts Centralsygehus
blev i mere end en forstand et gen-
nembrud. Scanneren er den første af
sin art, som Medico Systemer har
leveret herhjemme, og det er også
første gang, at man har fået en stor
ordre fra sygehuset i Hillerød. Leve-
ringen var også et gennembrud i den
forstand, at det var nødvendigt at slå
et stort hul i muren for at få scanne-
ren på plads.
Røntgenscanneren, der skal anvendes
til komplicerede undersøgelser af kra-
niet, er af en tidligere generation af
udstyr, der i dag fås i mere avancerede
udgaver. Det har dog vist sig, at man
på sygehuset har haft stor succes med
også at anvende scanneren til opgaver,
man egentlig forestillede sig kun kun-
ne løses på de nyere og langt dyrere
scannere, så man er godt tilfreds med
købet. Anskaffelsen af den nye scan-
ner har betydet, at man kan undgå at
sende patienterne til undersøgelse på
Rigshospitalet. Herved har man ikke
blot sparet en del penge, men i visse
situationer også kunnet gribe hurtigt
ind og derved mindske risikoen for
patienten.
Installationen forløb planmæssigt,
takket være et forbilledligt samarbej-
de mellem Philips' Teknisk Service og
hospitalet.

øverst: Det var et større entreprenørprojekt at få den nye røntgenscanner ind på sygehuset i
Hillerød. - Nederst: Amtsborgmester Bent Løber indviede officielt rentgenscanneren; bl.a. i
overværelse af Bent Rasmussen og SØren Mollerup, Medico Systemer.

Elapparat på forårsturne

Scan Fair udstillingen blev en succes for Elapparat. Ole Knudsen viser her Mix-Box'en, et af
de mange nye produkter frem, som nu er med på en forårsturne, hvor Elapparat har kørt land
og rige rundt i tre uger. Alle de nye apparater er med, og forhandlere landet over får
præsenteret både de nye apparater og de tanker og ideer, der ligger bag udviklingen. _

Tea for two - eller kaffe. Den nye kaffema-
skine Cafe Duo laver på et øjeblik en kop
eller to til den lækkerterstige. Se den i
personalebutikken.
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